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Escrita Criativa  

– Narrativas ao Acaso (Online) 
 
  

Apresentação 

 

Este curso introduz técnicas de Escrita Criativa destinadas à construção de 
narrativas variadas. 
 
Exercícios lúdicos e diversificados lançam cada participante em universos 
caleidoscópicos, ao encontro de ideias, metáforas e fragmentos espontâneos. 
 
É um convite a um processo não linear, gerado entre recortes e atalhos. 
 
Tal como noutros cursos de Escrita Criativa, o objectivo será sempre o de explorar 
o potencial da palavra, através da produção original de textos. 
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Datas 
22, 24, 29, 31 Ago 
 

Horário 
Seg. e Qua., 19:30-22:00 
 

Modalidade 
Online 
 

Horas de Formação 
Síncrona: 10h 
Assíncrona: 2h 
Total: 12h (ver Metodologia, mais abaixo) 
 
Formadora 
Carlota Gonçalves 
 

Destinatários 
Pessoas interessadas em experimentar formas criativas na escrita de narrativas. 
 
Pré-Requisitos 
Conhecimentos de informática na óptica do utilizador. 
 

Objectivo Geral 
Aplicar técnicas da Escrita Criativa e desenvolver o potencial criativo, através da 
elaboração de pequenas narrativas. 
 
Objectivos Específicos 
- Aplicar técnicas e mecanismos da Escrita Criativa; 
- Utilizar processos associativos que conduzem percursos de pensamento; 
- Testar práticas de Escrita Surrealista e jogos do acaso; 
- Realizar exercícios desbloqueadores para criar narrativas ficcionais. 
 
Programa 
 

Módulo 1 – Processos Associativos e Surrealismo 
Jogos de escrita associativos e o exemplo surrealista. 
 
Módulo 2 – Personagens e Imagens 
Invenção de novos territórios ficcionais. Narrativas “mosaico” e visões 
caleidoscópicas – a performance narrativa. 
 
Materiais 
Caderno pessoal/folhas de papel, caneta. 
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Requisitos Técnicos 
- Computador pessoal ou Smartphone / iPhone 
- Ligação à internet. 
 
Plataforma 
Zoom e Moodle 
 

Metodologia 
- Formação a distância. 
- Metodologia activa/participativa. Jogos desbloqueadores, desencadeadores, 
projectivos, expressivos, balões de ensaio individuais e em grupo. Análise, 
discussão e produção de textos diversificados. 
- As sessões serão realizadas por videoconferência (sessões síncronas on-line). 
Para além das 2,5 horas semanais, cada participante deverá contar com algum 
tempo por semana de trabalho autónomo, para a realização de propostas de 
trabalho que serão partilhadas num fórum de grupo da plataforma Moodle. Os 
textos podem ser também partilhados nas sessões síncronas, caso os/as 
participantes pretendam fazê-lo. 
 
NOTA: Durante as sessões síncronas, cada participante é responsável pela sua 
qualidade de ligação à internet. 
 
Declaração de Frequência 
Este curso faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 


